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  شكر وعرفان
  

دولي        ) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال
  . (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(من أجل التنمية 

  
وز              سطينيين في ال ديات، ومجالس     آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفل ارات، والبل

ا    سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ة، والجه الس القروي ان والمج شترآة، واللج دمات الم الخ
  .قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذا                      أريج ام الماضي من أجل إنجاز ه وا طوال الع ذين عمل  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال
  . الفلسطينيل الذي يهدف إلى خدمة المجتمعالعم
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  مقدمة
  

. هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم                  
سكانية في محافظة بيت لحم،                   ع التجمعات ال املة لجمي ق   جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة ش بهدف توثي

ة،               األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
ار         "من خالل تنفيذ مشروع      امج ازاه ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي ذي  "دراسة التجمعات ال ، ال

ة   د األبحاث التطبيقي ذه معه دس –ينف ج( الق ة    ، وا)أري دولي من أجل التنمي اون ال بانية للتع ة اإلس لممول من الوآال
)AECID( وبرنامج ازاهار االسباني ،)AZAHAR.(  
  

ة      شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه
ر           ز              للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غي ستقرة في محافظة بيت لحم، مع الترآي الم

  .بصفة خاصة على برنامج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

صادية،     ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت
ة والمهمشة في محافظة بيت لحم         والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحت     اطق الريفي ة المن إضافة  . ياجات لتنمي

ة  سياسية واالجتماعي اع ال ر األوض ن أث ف م ة، للتخفي شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب داد اس ك، إع ى ذل إل
  .واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ع      يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعا      ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ت السكانية في محافظة بيت لحم ب

  ./http://proxy.arij.org/vprofile :االلكتروني التالي
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  دليل قرية المنشية 

  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

 هوائي  آم7.2جنوب من مدينة بيت لحم، وعلى بعد إلى الفظة بيت لحم، وتقع  هي إحدى قرى محا،قرية المنشية
، ومن الشمال قرية بلدة تقوعيحدها من الشرق . )المسافة األفقية بين مرآز القرية ومرآز مدينة بيت لحم(منها 

  ).1رقمطة خريالأنظر . (رباح، ومن الجنوب قرية مراح مراح معال وأم سلمونة تا، ومن الغرب قريالمعصرة
  

  موقع وحدود قرية المنشية: 1خريطة 

  
  

ا حوالي     مترا فوق سطح البحر، ويبلغ الم      776تقع قرية المنشية على ارتفاع       م،  489عدل السنوي لألمطار فيه  مل
ى           سبية حوالي          16أما معدل درجات الحرارة فيصل إل ة الن غ معدل الرطوب ة، ويبل   نظم وحدة (%. 61 درجة مئوي

  ). 2009،  أريج–رافيةالمعلومات الجغ
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ة                     1997 عام    في القرية  تم تأسيس لجنة مشاريع    سلطة الوطني ل ال نهم من قب م تعيي م، تتكون من خمسة أعضاء، ت
  . مقر دائمللجنةيوجد  الويعمل في اللجنة موظف واحد فقط، . الفلسطينية

 
  :  بها، ما يليتقوم التي لجنة المشاريعومن مسؤوليات 

   .ة التحتيةتوفير خدمات البني -1
 .األمالك الحكوميةحماية  -2
  .دراسات خاصة بالقريةإعداد  و،مشاريعال تنفيذ -3

  
 

  نبذة تاريخية
  

ة أول وهو م،1950مختار القرية عام    ) المنشية( القرية بهذا االسم     ةقام بتسمي  ل    ، من بنى في هذه المنطق ان يمث وآ
    .عشيرة العبيات في هذه المنطقة

  من عشائر  وهيالعبيات  عشيرةإلىم، ويعود أصل سكان قرية المنشية  1950 إلى عام يعود تاريخ قرية المنشية    
  .  لقرية المنشية1 أنظر صورة رقم .طقاطقة من بلدة بيت فجارالى  و،التعامرة

  
   من قرية المنشيةةصور: 1صورة 

  

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

اآن   . آرم اهللا وجهه  مام علي بن أبي طالب    اإل وهو مسجد    ،يوجد في قرية المنشية مسجد واحد فقط       أما بالنسبة لألم
  ).2 رقم الخريطةأنظر ( .ة مكتشفة لغاية اآلنقع أثريا موأية القرية فال يوجد في  ،األثرية
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  المواقع الرئيسة في قرية المنشية: 2خريطة 

  

    السكان 
، أن عدد سكان  2007 في عام لإلحصاء الفلسطيني نفذه الجهاز المرآزي بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي 

غ عدد األسر    221 نسمة من الذآور، و212 نسمة، منهم   433قرية المنشية بلغ      أسرة،  57 نسمة من اإلناث، ويبل
  . وحدة57وعدد الوحدات السكنية 

  
  الفئات العمرية والجنس

  
ام          ، أن توزيع الفئات ا    ت التعداد العام للسكان والمساآن    أظهرت بيانا  شية لع ة المن ا    2007لعمرية في قري ان آم ، آ

ا،    15ضمن الفئة العمرية أقل من       % 53.5: يلي ة       % 45.6 عام ة العمري ا، و   64 -15ضمن الفئ ضمن  % 1عام
ة، هي                 .  عاما فما فوق   65الفئة العمرية    اث في القري ذآور لإلن سبة ال ، أي  100 : 95.8آما أظهرت البيانات أن ن

  %.51.1نسبة اإلناث ، و%48.9أن نسبة الذآور 
  
  

 العائالت
  

ن  شية م ة المن كان قري ألف س دةيت ائالتع ا ، ع ه: منه و دي ة أب ة، عائل ة الطقاطق ة، عائل ة الحجاحج ة ،عائل  وعائل
  .الجردات
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 قطاع التعليم
  

ام          شية ع ة المن اث     %6.8، حوالي  2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قري سبة اإلن د شكلت ن ومن  %. 72.2، وق
سك   اك        مجموع ال ان هن ين، آ ة،       % 17.1ان المتعلم راءة والكتاب ستطيعون الق ة،      % 36.5ي وا دراستهم االبتدائي انه

ا   % 2.1انهوا دراستهم الثانوية، و   % 13.8انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 30.5 م   . انهوا دراستهم العلي  1الجدول رق
  .2007م يبين المستوى التعليمي في قرية المنشية حسب الجنس والتحصيل العلمي لعا

  
 2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10(سكان قرية المنشية : 1جدول 

يعرف القراءة  أمي الجنس
دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

غير   دآتوراةماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط
  المجموع  مبين

 129 - - 1 - 1 2 13 35 49 23  5  ذآور
 136 - - - - 1 1 21 40 41 19 13  إناث

 265 - - 1 - 2 3 34 75 90 42 18  المجموع
  .، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
ام الدر      للمراحل   أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم       ي الع شية ف ة المن ، 2008/2009اسي  األساسية والثانوية في قري

ل                  ، واحدة يوجد في القرية مدرسة حكومية مختلطة     ف ا من قب تم إدارته ية المختلطة، ي شية األساس  وهي مدرسة المن
ي  يبلغ عدد الصفوف الدراسية    . رس خاصة ا وال يوجد في القرية أية مد      ،التعليم العالي الفلسطينية   و  التربية وزارة ف

 مديرية التربية والتعليم،  (.  معلما ومعلمة  14طالبا وطالبة، وعدد المعلمين      161 صفا، وعدد الطالب     10 قرية المنشية 
 ).2009 بيت لحم

  
 طالبًا وطالبة، أما فيما يتعلق بالكثافة   12وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد الطالب لكل معلم في المدرسة يبلغ              

ة، يتوجه الطالب          وبسبب عدم توفر مدرسة لل    . صففي ال  طالبًا وطالبة    17 فهيالصفية،   ي القري مرحلة الثانوية ف
ة     ن القري ة م دارس القريب ى الم ة إل ذه المرحل ي ه دارس ،ف ذه الم ن ه ة   :  وم ة المختلط رة الثانوي ة الزواه مدرس

 .   آم5والموجودة في قرية المعصرة، حيث تبعد المدرسة عن قرية المنشية حوالي 

 

  قطاع الصحة
  

يارة إسعاف  ال  صحية، حيث   مرافقة  أيتوفر في قرية المنشية     ال ي  ي  . يوجد مرآز صحي حكومي، وال يوجد س وف
ة بيت لحم                       ي مدين صحية الموجودة ف وع  حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق ال دة تق ا  وبل : ، ومنه

  .القريةآم عن  3صحي تقوع والذي يبعد حوالي  ومرآزالقرية،  آم عن 10حوالي صحة بيت لحم والتي تبعد 

 

  شطة االقتصاديةاألن
  

ى         شية عل ة المن صادية،        يعتمد االقتصاد في قري ا  عدة قطاعات اقت ستوعب     سوق العمل اإلسرائيلي      أهمه ، حيث ي
 ).1انظر الشكل رقم . (من القوى العاملة% 40

  
  :وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط االقتصادي في قرية المنشية، ما يلي

 .من األيدي العاملة% 40ق العمل اإلسرائيلي، ويشكل سو •
 .من األيدي العاملة% 29قطاع الصناعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10 ويشكل ،قطاع التجارة •
 .من األيدي العاملة% 1قطاع الموظفين، ويشكل  •
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  شاط االقتصادي في قرية المنشيةتوزيع القوى العاملة حسب الن: 1شكل 

سوق العمل 
اإلسرائيلي

40%

قطاع الصناعة
29%

قطاع الزراعة
20%

قطاع التجارة
10%

قطاع الموظفين
1%

  
  

ام  ا الحجر والرخ ن أهمه صادية، وم شاطات االقت شية بعض الن ة المن ي قري د ف ا ، يوج ة محل آم ي القري د ف يوج
  .  و بقالتين،مهنية، وملحمةالصناعات لل
   

أن الكثير من  ونتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية، فقد تراجعت األوضاع االقتصادية لسكان المنشية بشكل آبير، حيث    
اطلين عن العمل    ع الع ذا الوضع دف ل، وه رئيس، وأصبحوا عاطلين عن العم م ال دوا مصدر دخله واطنين فق الم

  .         الحد األدنى من الدخللتأمينمجال الخدمات ، وممارسة النشاطات الزراعية آمالذ أخير للعمل في 
  
ى  قد وصلت نسبة البطالة في قرية المنشية      و د   %. 50  إل ر تضررا في ال         وق ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ ة تب  قري

  :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
  .الزراعةالعاملون في قطاع  -1 
  .العاملون في صناعة الحجر والرخام -2 
   

  
  القوى العاملة 

منهم ( آانوا نشيطين اقتصاديا من السكان% 27.2، أن 2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام 
% 34.7من الطالب، و% 59.1منهم ( غير نشيطين اقتصاديا  آانوامن السكان% 72.8 أنو). يعملون% 64

  ). 2 انظر الجدول رقم). (من المتفرغين ألعمال المنزل
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10(  المنشية قريةسكان: 2جدول 
 طين اقتصاديايغير نش ون اقتصاديانشيط  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق له (العمل 
 )العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ  المجموع

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

  المجموع أخرى
غير 
 المجموع مبين

 129  -  58 3  -  5  -  50 71 5 21 45  ذآور
 136  -  135  -   -  4 67 64 1  -   -  1  إناث

 265  -  193 3  -  9 67 114 72 5 21 46  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
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  قطاع الزراعة
  

والي    شية ح ة المن ساحة قري غ م ا  د558تبل م، منه ة و  514ون ة للزراع ي أراض قابل ا ه ا أراض 21 دونم  دونم
  ).3وخريطة رقم , 3انظر الجدول رقم .  (اسكني

  
)المساحة بالدونم (  المنشيةقريةاستعماالت األراضي في : 3جدول 

 مساحة األراضي الزراعية
[514] 

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

المراعي  
واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

0 23 194 0 0 178 142 21 558 
  .2008أريج _ وحدة نظم المعلومات الجغرافية:  المصدر   
  

  لفصل العنصري في قرية المنشيةاستعماالت األراضي ومسار جدار ا: 3خريطة 

 
ي د معظم الزراعة ف ةتعتم اه األمطار قري ى مي شية عل ع .  المن ار الجم اه آب ى مي د عل ة فتعتم ساحة المروي ا الم أم

  .المنزلية
   

م  دول رق شية   4الج ة المن ي قري شوفة ف ة المك ة والمروي ن الخضروات البعلي ة م واع المختلف ين األن ر . ، يب وتعتب
 .القريةألنواع زراعة في البندورة أآثر ا
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)المساحة بالدونم( المنشية  قريةمساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة، في: 4جدول   

 الخضروات الثمرية  الورقيةالخضروات مجموع البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى المجموع
رويم بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي 
34 1 14 0 0 0 0 0 15 0 5 1 

 .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

 10  في القرية المنشية يقومون بتربية النحل فقط، حيث يوجدمعظم سكان قريةوتبين من المسح الميداني أن 
  .خاليا نحل

  
  . الزراعيةواآلالترات وآتا لسير الترة مناسبي، وهمآ 1، فيوجد حوالي أما من حيث الطرق الزراعية في القرية

 
 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ة مشاريع                           سكان، حيث أن لجن ة لل ديم خدمات مختلف ات لتق ال يوجد في قرية المنشية أية مؤسسات محلية أو جمعي
وم         ،المنشية ي تق دة الت ة الوحي ام   هي الجه ة  باالهتم ضايا القري ديم الخدمات إل   ،بق ة    (. ى سكانها  وتق شاريع قري ة م لجن
  )2010المنشية، 

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

وتعتبر شرآة آهرباء محافظة القدس المصدر الرئيس        ،1980 عام   منذيوجد في قرية المنشية شبكة آهرباء عامة        
ة ي القري اء ف شب. للكهرب سكنية الموصولة ب سبة الوحدات ال اء وتصل ن ى كة الكهرب دات %96.4إل سبة الوح ، ون

دات  ى مول د عل ي تعتم سكنية الت ى  خاصةال ا  %1.8 إل د م% 1.8، بينم سكنية ال يوج ديها ن الوحدات ال مصدر ل
 . )2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (. لكهرباءل

  
ًا  ، وتقريالقريةآما وتتوفر في القرية شبكة هاتف تعمل من خالل مقسم آلي داخل          سكنية    % 14.5ب من الوحدات ال

   .موصولة بشبكة الهاتف
  

  النقل والمواصالت
  

ة، فمعظم           . ة آوسيلة مواصالت رئيس    في القرية  يتم استخدام السيارات الخاصة    أما بالنسبة لشبكة الطرق في القري
  .)2010لجنة مشاريع المنشية، (الطرق الرئيسة والفرعية هي معبدة 

  

  
  المياه

  
ك    ، قرية المنشية بالمياه من خالل دائرة مياه الضفة الغربية         يتم تزويد سكان   ر  وذل ة        عب اه العام ذ    شبكة المي ام  من ع

سطيني،  لإلحصاء الجهاز المرآزي    % (100الشبكة  الموصولة ب ، حيث تصل نسبة الوحدات السكنية       1970 ). 2007  الفل
ام              شية ع ة المن زودة لقري ر مكعب    12,000 حوالي    ،2008لقد بلغت آمية المياه الم نة  / مت دل       ،س در مع ذلك يق  وب

اه   (اليوم  / لتر 133تزويد المياه للفرد بحوالي      لطة المي سطينية  س ي             . )2008،   الفل واطن ف ى أن الم ا تجدر اإلشارة إل وهن
ى                  ،قرية المنشية ال يستهلك هذه الكمية من المياه        د إل سبة الفاق اه، حيث تصل ن د من المي سبب الفاق ك ب  ،%39 وذل

سطينية،   ( وعند المنزل ،شبكة التوزيع،  خطوط النقل الرئيسة،اقد عند المصدر الرئيس   وهي تتمثل بالف   اه الفل سلطة المي
 اقل منويعتبر هذا المعدل .  لتر في اليوم81 وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه في قرية المنشية           .)2008

ة   .  لتر للفرد في اليوم100يصل إلى الحد األدنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والذي     ي قري آما يوجد ف
  .)2010لجنة مشاريع المنشية، (  بئرًا لتجميع مياه األمطار25المنشية 
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  الصرف الصحي 
  

يلة               ر االمتصاصية آوس سكان الحف ستخدم ال ة للصرف الصحي، حيث ي بكة عام تفتقر قرية المنشية إلى وجود ش
ة        اه العادم ذي         . رئيسة للتخلص من المي سكانية ال ائج مسح التجمعات ال از المرآزي    ووفق نت ذه الجه  لإلحصاء نف

ام  سطيني ع شية   2007الفل ة المن ي قري سكنية ف دات ال ع الوح ان جمي صاصية  %) 100(، ف ر االمت ستخدم الحف ت
  .آوسيلة أساسية للتخلص من المياه

  
ًا    واستنادًا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية  ة الناتجة يومي ر 28 بحوالي  المياه العادم  ا مت

اه       مستوى الفرد في القرية، فقد قدر  أما على .  سنوياً ا مكعب ا متر 10,220ا، بمعنى   مكعب رد من المي اج الف  معدل إنت
بواسطة نضحها  يتم تجميع المياه العادمة بواسطة الحفر االمتصاصية والتي يتم          .  في اليوم  ا لتر 65 بحواليالعادمة  

اطق المفتوحة     ها  تخلص من ، ومن ثم يتم ال    نضحالصهاريج   ي المن اة    ،إما مباشرة ف ة المجاورة دون مراع  أو األودي
تخلص                    . للبيئة ع ال د مواق  ،وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المياه العادمة الناتجة سواء عند المصدر أو عن

     . مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة
  
  فايات الصلبةالن
  

صلبة الناتجة عن          ات ال يعتبر مجلس الخدمات المشترك للريف الجنوبي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة النفاي
ا            ،المواطنين والمنشآت التجارية في القرية     تخلص منه ات وال ًا بجمع النفاي ة      .  والتي تتمثل حالي ونظرًا لكون عملي

ات            إدارة النفايات الصلبة مكلفة، تم فرض رس       ل النفاي دارها وم شهرية على المنتفعين من خدمة جمع ونق  12.5 مق
  . الشهر، وبالرغم من عملية جباية هذه الرسوم، إال أنها تعتبر غير آافية إلدارة جيدة للنفايات الصلبة /شيكل

  
ات الناتجة ع                              ع النفاي تم جم صلبة، حيث ي ات ال ة إدارة النفاي شية من خدم ة المن ازل   ينتفع معظم سكان قري ن المن

وم مجلس الخدمات المشترك                         تيكية، حيث يق اس بالس ة في أآي ساحات العام ة وال والمؤسسات والمحالت التجاري
ات دار صالح                  ،بجمعها من أحياء القرية بواقع يومين في األسبوع         ى مكب نفاي ات إل يارة النفاي ا بواسطة س  ونقله

ا            آم عن القرية، حيت يتم التخلص من النفاي         25والذي يبعد    ق حرقه ذا المكب عن طري ي ه اً  أو ات ف ا أحيان . دفنه
ة         ات المنزلي ى عدم وجود نظام             ووتجدر اإلشارة هنا إلى أن النفاي ك إل ود ذل ا، ويع ا مع تم جمعه ة ي ات الطبي النفاي

سبته              . خاص لفصلها وجمعها   ا ن شكل م صلبة المنتجة حيث ت ات ال وتحتل النفايات المنزلية النسبة األآبر من النفاي
  .من الحجم الكلي للنفايات% 50 -45

  
شية                            ة المن ي قري صلبة ف ات ال ومي من النفاي رد الي اج الف  0.7أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنت

ة    ا عن سكان القري صلبة الناتجة يومي ات ال ة النفاي در آمي الي تق م، وبالت م303 بحواليآغ ى  آغ  ا طن111، بمعن
ون والبالستيك               ويتكون الج . سنويًا ورق والكرت  زء األآبر من النفايات الصلبة المنتجة من المواد العضوية، يليها ال

   . )2 رقم الشكلانظر (
  

   في قرية المنشيةمكونات النفايات الصلبة المنتجة: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%
مواد عضوية 

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى 
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  األوضاع البيئية

  
ا،         تعاني قرية المنشية آغيرها من قرى المحافظة من      ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ة الب ي   عدة مشاآل بيئي والت

  : يليبما يمكن حصرها 
  

  إدارة المياه العادمة
 

 وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة وقيام ،عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي
 بسبب عدم تمكنهم من ،ة في فصل الشتاءبعض المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاص

آما أن . ، يتسبب بمكاره صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل القريةهانضحالالزمة لتغطية التكاليف العالية 
آبار جمع مياه (استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية والمياه التي يتم تجميعها في اآلبار المنزلية 

 مما يجعلها غير صالحة للشرب، وذلك ألن هذه الحفر تبنى ،تختلط هذه المياه مع المياه العادمة حيث ،)األمطار
 وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح ،حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرضوذلك  ،دون تبطين

م تجميعها من الحفر االمتصاصية آما أن المياه العادمة غير المعالجة التي يت. لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر
 دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية ،بواسطة سيارة النضح، يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة

 .  الناجمة عن ذلك
     

  إدارة النفايات الصلبة
 

شية والتجمعات األخرى في المحافظة                         ة المن ة قري ات صحي ومرآزي لخدم ود   و ،عدم وجود مكب نفاي ذلك  يع
ة                         ة والمؤسسات الوطني ات المحلي ام الهيئ ي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم بشكل رئيس إلى العراقيل الت

اطق           اتالمكبهذه  تراخيص إلقامة مثل    بإصدار  والتي تتعلق    ع ضمن من  ،)ج ( حيث أن األراضي المناسبة لذلك تق
دول            باإلضافة إ .  الكاملة والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية    لى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتمد على التمويل من ال

اه                          . المانحة وث أحواض المي ى الصحة ومصدرا لتل شكل خطرًا عل ات صحي ي وبالتالي فإن عدم توفر مكب نفاي
ة          ،الجوفية والتربة  اظر الطبيعي شويه المن ة وت روائح الكريه .  من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضًال عن ال

يتم   ،در اإلشارة إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء مكب صحي لخدمة محافظتي بيت لحم والخليل           وتج  حيث س
   .إنشاء المكب في منطقة المنية جنوب محافظة بيت لحم

  
ات الخطرة                      ع النفاي تم تجمي ر  عدم وجود آلية لفصل النفايات الخطرة في القرية والمحافظة بشكل عام، حيث ي وغي

  .يتم نقلها إلى مكب نفايات دار صالح للتخلص منها عن طريق حرقها وا،معالخطرة 
 

  مشاآل أخرى
  

ا اقتصار دور لجنة المشاريع آغير     ة فقط                    ه ديم خدمات معين ى تق ديات المحافظة عل  دون  ، من لجان ومجالس وبل
  .  األخذ بعين االعتبار جوانب التنمية المختلفة

 

 

 أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
  

ى                1993 أيلول عام    13في   ي نصت عل   وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية إعالن المبادئ، والت
م   ) غزة وأريحا( وقعت اتفاقية أوسلو األولى1994 سنوات، وفي الرابع من أيار عام      5فترة انتقالية مدتها     حيث ت

سطينية نقل مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السيادة الوطنية الف           ي   , ل ول    28وف ة   1995 أيل  وقعت اتفاقي
سطينية                    ة الفل سيادة الوطني ى ال وآانت من    . أوسلو الثانية وتم نقل مناطق جديدة من الضفة الغربية وقطاع غزة إل

  :ضمنها محافظة بيت لحم، حيث قسمت المحافظة إلى عدة مناطق آما يلي 
  .حيث تكون فيها سيادة فلسطينية مطلقة: منطقة أ •
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  .حيث إداريا خاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وأمنيا إلسرائيل:  بمنطقة •
 . حيث أن السيادة األمنية واإلدارية إلسرائيل: منطقة ج •
 .مناطق طبيعية •
  

ا مساحته               إلىوبالرجوع   م تصنيف م ة ت شية       70 اتفاقية أوسلو المؤقت ة المن ا من أراضي قري من  % 12.5( دونم
شية ة المن ة لقري ساحة الكلي اطق )الم الغ "ب" آمن ة والب ن القري ي م زء المتبق ا الج ا 488، أم ن % 87.5( دونم م

  ). 5انظر الجدول ". (ج"من قرية المنشية تم تصنيفه آمناطق ) المساحة الكلية للقرية
 

  2009 أريج –قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية : المصدر
  

 0.6 والذي يمتد بطول     3698سرائيلي رقم   آما خسرت قرية المنشية جزءا من أراضيها لشق الشارع االلتفافي اإل          
ام            . آم تقريبا على أراضي القرية     ة ع ذ بداي اقتالع حوالي      2000آما قامت قوات االحتالل اإلسرائيلية من  1000 ب

 ).2010لجنة مشاريع المنشية، . (شجرة زيتون من أراضي القرية
 
 
 

  ةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في قرية المنشي
  

  فذةالمشاريع المن
  

ة        ر الحكومي ة وغي سات الحكومي ع المؤس شارآة م سيق والم شاريع بالتن ة الم ت لجن ض    بقام وير بع ة وتط تنمي
  .المدرسة، والمسجد، وبعض الطرق وشبكات المياه: المشاريع القائمة مثل 

 
 

  المشاريع المقترحة 
  

ة    تتطلع لجنة مشاريع المنشية إلى تلبية احتياجات المواطنين      صادية والبيئي ة واالقت في مختلف المجاالت االجتماعي
ي         ا يل تلخص فيم شية،    (: وذلك من خالل تنفيذ بعض المشاريع الحيوية التي تفتقر إليها القرية وهذه ت ة مشاريع المن لجن

2010(   
 .إنشاء شبكة صرف صحي •
  .ترميم وتوسيع شبكة المياه العامة الموجودة في القرية •
  .بناء خزان مياه عام •
 .إنشاء مرآز صحي  •
 .إنشاء مكب للنفايات الصلبة •
 مومة والطفولةلألمرآز إنشاء  •
 .ترآيب شبكة آهرباء جديدة •
 .إنشاء عيادة صحية •
 . وإنشاء جمعيات تعاونيةدعم قطاع الزراعة •

  

  )1995( المرحلة االنتقالية -تصنيف أراضي قرية المنشية وفقا التفاقية أوسلو:  5جدول رقم 
  من% النسبة المئوية 

 راضي قرية المنشية أ
 تصنيف المنطقة )دونم(المساحة 

 منطقة أ 0 0
 منطقة ب 70 12.5
 منطقة ج 488 87.5

 المناطق الطبيعية 0 0
 المجموع 558 100
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية

   
اني ا ةتع ة     لقري ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق م  ويب.  م دول رق ات  5ين الج ات واالحتياج ، األولوي

  .التطويرية للقرية
  

 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية المنشية: 5جدول

بحاجة  القطاع  الرقم
ليست   بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم 10^   *   شق، أو تعبيد طرق 1
   آم2  *  ودةترميم شبكة المياه الموج/ إصالح 2
  آم3  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
   *   ترآيب شبكة مياه جديدة  4
   *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم  5
  3 م500   * بناء خزان مياه 6
    *  ترآيب شبكة صرف صحي 7
     * ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
   *   ايات الصلبةحاويات لجمع النف 9
  *     لجمع النفايات الصلبةسيارات  10
  *     مكب صحي للنفايات الصلبة  11
 االحتياجات الصحية 
 عيادة واحدة   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
  *    عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
  *    دةالموجوشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
   *    بناء مدارس جديدة 1
  *   إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
  *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   دونم100   *  استصالح أراض زراعية 1
  بئرا25    * إنشاء آبار جمع مياه 2
 ابرآس 20   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *  بيطريةخدمات  4
    *  أعالف وتبن للماشية 5
  بيتا بالستيكيا20    *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
    * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
    *  بذور فلحة 8
    *  نباتات ومواد زراعية 9

  . آم طرق زراعية3، وة طرق داخليآم 2 آم طرق رئيسة، 5^ 
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  : المراجع

  
  
شآت،        )2009(إلحصاء الفلسطيني   الجهاز المرآزي ل   •  -رام اهللا . 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمن

 .فلسطين
 .  فلسطين-رام اهللا. 2008، تزويد المياه في الضفة الغربية، )2009(سلطة المياه الفلسطينية  •
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